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 النص : 

جوانبه تعددا، وكان ذلك نتيجة  تاكتسب االتصال في النصف الثاني من القرن العشرين بعدا عالميا عميق الجذور وتعدد -

عدة مظاهر نشهدها ونحسها  إلىالثورة التقنية التي أدت  إلىحتمية لعدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، باإلضافة 

الفائقة التي تمارس بها وسائل اإلعالم للحصول على المادة اإلعالمية!فلم يعد من الممكن ألي  السرعة جميعا. فما أروع

 شعب أن يعيش بمعزل من العالم. وأصبحت كل أمة بل كل مجموعة بشرية، تمثل جزءا من الواقع اليومي لسائر البشر. 

تصال وتبادل المعلومات المتوافرة اآلن األمم المختلفة فرصا عظيمة لتبادل الخبرات وتجديد الفكر. ولكن تمنح وسائل اال -2

أنها خطر على حياتهم وقيمهم، ولو رجعوا الى تاريخنا  مدعيناستخدام هذه الوسائل  يخشونبعض الناس ال يزالون 

. فقد زج اإلسالم بأبنائه في خضم الحضارة العالمية، ال نخشى من االتصال باآلخرين -نحن المسلمين –الكتشفوا أننا 

أن يكون المسلمون هم أصحاب ثروة االتصال هذه  إذنوخرجوا منتصرين، وشيدوا حضارة شامخا بنيانها. أليس من األليق 

 حتى يتواصلوا فيما بينهم عبر القارات؟ 

ر صناعي، تبث في كل اتجاه الصور واألفكار لكثير ولننظر الى عالمنا اليوم، فحول األرض يدور أكثر من خمسمائة قم -3

 من جوانب الحياة التي يعيشها العالم. 

ويراقبه، ويصعب على أي كان أن  الجميعان نظم اإلنترنيت قد جعلت الناس وكأنهم في خالط كبير، فالكل يعرف  -4

تصال الجديدة واالستفادة منها البد من أن يحمي نفسه من المعلومات الرائجة، ولذلك فإن أي تحسين لتعاملنا مع وسائل اال

 وترسيخا للقيم اإليجابية.  لالستمرارية ضماناينطلق  من تحسين أنفسنا وتطوير فكرنا، ال من مجرد الرفض وحده 
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 ن(2) تركيب النص:

بك. بعض مستخدمي االنترنيت ينساقون في التجول على الشبكة دونما هدف أو فائدة، هل تتفق معهم؟ علل جوا
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 ن( 6مكون الدرس اللغوي: )ثانيا: 

 ن(1) اشكل الكلمات التي كتبت بخط مضغوط في النص -1
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 ............................................. الغرض منه: ......................................مفعوال مطلقا: . -  
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 ن(6)ثالثا: مكون اإلنشاء والتعبير: 

 ضع تصميما محكما لنص االنطالق متتبعا المراحل التي تعرفتها خالل مهارة التصميم. 
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